
 Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  184 Dato: 15.12.2020 

Mødested:  Telefonmøde Start: 19.00 Slut: 21.50 Side:   

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Helge 

Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Karen Rose (KR) 

          

Fraværende:   

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden  

3. Markedsføring 

4. Personale 

5. Status på afslutning af 2019/20 regnskabet 

6. Status på afholdelse af generalforsamling den 10. januar 2021 

7. Status på projekt højvandssikring i Assens Næs 

8. Status på autocampersagen 

9. Møde med Assens Kommune 

10. Status på igangværende opgaver 

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

12. Eventuelt 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM har inviteret Martin Albertsen, Assens Kommune, direktør for By, Land og Kultur, for en 

præsentation og information om driften af marinaen, samt en drøftelse af det fremtidige 

samarbejdet og kommunikation mellem kommunen og marinaen.  Der er aftalt møde den 13. 

januar 2021. 

 

Assens Kommune planlægger at etablere offentlige toiletter i det røde pakhus på midtermolen.   

 

 

3:  Markedsføring 

 

Kasper fra Mack Media har siden sidste møde haft en snak med Anders Lemmergaard i forhold 

til optimering af vores markedsføring med særlig fokus på Google add-words og søgemaskine-

optimering.  Vi har besluttet at gå videre med dette fokus og udfaser banner-reklamer. 

 

Der bliver indrykket en annonce i Assens Turistguiden 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

4:  Personale 

 

Rikke er fortsat sygemeldt.  Situationen er drøftet med henblik på at kunne klare bådhånd-

teringen til foråret samt øvrige arbejdsopgaver på marinaen. 

 

 

5:  Status på afslutning af 2019/20 regnskabet 

 

Regnskabet er i udkast – AH og HM har haft telefonmøde d.d. med revisorerne.  Ejerskabet af 

andelsbeviser, der kommer fra udtrædelsesordningen er præciseret. 

 

6:  Status på afholdelse af generalforsamling 10. januar 2021 

Vi har drøftet Covid-19-restriktionerne og kan den ikke afholdes fysisk, så bliver generalforsam-

lingen udskudt. Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes inden jul og så må vi den 4.-5. 

januar vurdere, om den kan gennemføres ud fra de på det tidspunkt gældende restriktioner.    

 

7:  Status på projekt højvandssikring af Assens Næs 

 

Processen pågår og der henvises til Assens Kommunes hjemmeside, hvor referater beskriver 

status.   

  

 

8:  Status på autocampersagen 

 

Vi henholder os til Assens Kommunes svar til Planankenævnet og har ikke yderligere bemærk-

ninger til forløbet for nuværende, og dermed afventer vi det videre forløb. 

 

9:  Møde med Assens Kommune 

På mødet, som er under forberedelse, skal der blandt andet drøftes de manglende arealer til 

vinteropbevaring som vi skal have til rådighed ifølge vores brugsretsaftale (det areal udgør ca. 

2.500-3.000 m2). Manglende P-pladser på Næsområdet skal også generelt drøftes. 

Derudover skal samarbejdet i forhold til brugsretsaftalen generelt drøftes. 

HM, AL og AH deltager.   

 

10:  Status på igangværende opgaver 

22 pæle er knækket og nye bankes i til januar.  Nyt vandrør på B-broen er ved at blive udlagt.  

Lille skur med varme opføres til brug for vand og udslagsvask for autocampere ved den nye 

betonplade, hvor autocamperne kan komme af med deres ”brune” spildevand. 

Det store miljø spildevandsprojekt med vandafledning ved spulepladserne m.m. er nu færdigt 

og udgifterne herved holder sig stort set indenfor det budgetterede. 

 



11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Der var intet under punktet. 

 

12:  Eventuelt 

Havnelederen arbejder hjemmefra fra den 18/12 til 5/1 – kontoret er officiel lukket indtil slut 

marts 2021, men ofte vil man kunne træffe personalet 3-4 dage om ugen et sted på marinaen. 

 

------ 

Næste møde:  04. januar 2021 kl. 18.00 (Teams-møde). 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


